
MOCIÓ  PER  L’ELABORACIÓ  D’UN  CODI  ÈTIC  I  DE  CONDUCTA  DE
L’HOSPITALET

Atès que el grau de confiança dels governs i les seves administracions és un element
clau per qualificar una societat democràtica.

Atès que les males pràctiques i la corrupció política han danyat en els darrers anys les
administracions públiques i la confiança de la ciutadania envers les institucions.

Atès que els ciutadans esperen dels seus representants escollits en les urnes i  dels
treballadors/es públics que no defraudin la confiança dipositada servint al conjunt de la
ciutadania amb equitat i administrant de forma honesta i eficaç els recursos

Atès que els ciutadans i ciutadanes demanen més participació i més transparència en
els diferents àmbits d’actuació municipal

Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha de desenvolupar i impulsar més mesures que
millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representats.

Atès que l’Ajuntament  de l’Hospitalet  ha de vetllar  per  garantir  la  integritat  i  l’ètica
institucional juntament amb altres iniciatives vinculades a la transparència, l’accés a la
informació pública i el rendiment de comptes.

Atès  que  el  codi  ètic  i  de  conducta,  té  la  naturalesa  i  la  disposició  normativa  de
caràcter  general  en  el  compliment  de  la  Llei  19/2014  del  29  de  desembre  de
transparència que en el seu  article 55 punt 3  que diu “El Govern, els ens locals i els
altres organismes i institucions públiques inclosos en l’article 3.1 han d’elaborar un
codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació
a què fa referència l’apartat 1, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les
conseqüències  d’incomplir-los,  sense  perjudici  del  règim  sancionador  establert  per
aquesta llei”.

Atès  que  l’Ajuntament  de  l’Hospitalet  necessita  dotar-se  d’un  Codi  que  reculli  els
principis  ètics,  valors  i  de  bon  govern  que  han  de  guiar  més  enllà  de  l’estricte
compliment de la llei,  la conducta dels representats polítics i  dels treballadors i  les
treballadores municipals especialment  en les seves relacions amb la ciutadania.

Atès que aquest Codi Ètic ha de ser d’ampli consens i per tant han de participar tots
els grups polítics, treballadors i treballadores municipals i entitats de l’Hospitalet que
així ho considerin.

És per aquest motiu que el grup municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet l’adopció dels següents acords:

1. Que és creí una comissió formada pel govern municipal, els grups municipals,
representants de treballadors i treballadores municipals i entitats membres del
Consell de Ciutat que ho sol·licitin amb l’objectiu de redactar un codi ètic.



2. Que el Codi Ètic sigui aprovat i d’aplicació obligatòria com  a màxim abans d’un
any.

3. Donar  trasllat  d’aquesta  moció  a  la  Federació  d’Associació  de  Veïns,  als
consells  de  districte,  al  Consell  de  Ciutat  i  a  l’Espai  de  Ciutadania  de
l’Hospitalet.


